
                                                                                                                     

 

 

Overzicht minors en keuzedelen keuzevakken pedagogisch beleidsmedewerker coach 

Overzicht van minors en keuzedelen / keuzevakken behorend bij de kwalificatie eis pedagogisch beleidsmedewerker coach deel B. Deze lijst kan in de 

toekomst nog groeien. 

 

Naam Wat is het? Bewijs 

voor: 

Aanbieder Meer info 

Adviserend samenwerken met 

ouders 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Hogeschool Utrecht Kies op maat - Adviserend samenwerken met ouders 

Ambulante orthopedagogiek 
en sociale pedagogiek 

keuzepakket 
binnen hbo 

pedagogiek 
0-13  

Diverse hogescholen Dit keuzepakket wordt niet meer aangeboden 

Begeleidingskunde minor hbo coaching Hogeschool 

Rotterdam 

Kies op maat - Begeleidingskunde  

Coachen van medewerkers minor hbo coaching Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Coachen en Begeleiden in het Pedagogisch 

Werkveld 

Coachen en Begeleiden in het 
Pedagogisch Werkveld 

minor hbo coaching Hogeschool van 
Amsterdam 

Kies op maat - Coachen van medewerkers  

Coachen van medewerkers in 

zorg en welzijn 

minor hbo coaching Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Coachen von Mitarbeitern in 

der Sozialen Arbeit 

minor hbo 

 

coaching 

 

Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

16221 brochure ISS minoren-6-21112016.pdf (minoren-

han.nl) 

Coachend Leiderschap minor hbo coaching Hogeschool van 
Amsterdam 

Kies op maat - Coachend Leiderschap  

Coaching minor hbo  coaching The Hague University 

of Applied Sciences 

Kies op maat - Coaching 

Coaching Minor hbo coaching Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Coaching in de Werkcontext minor hbo coaching Hogeschool van 
Amsterdam 

Kies op maat - Coaching in de Werkcontext  

Coaching van individuen en 

teams 

minor hbo coaching Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hu/FMR/136152/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hro/ISO/141733/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/10403/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/10403/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/137344/
https://www.minoren-han.nl/images/pdfbestanden/16221%20brochure%20ISS%20minoren-6-21112016.pdf
https://www.minoren-han.nl/images/pdfbestanden/16221%20brochure%20ISS%20minoren-6-21112016.pdf
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FBE/136505/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hu/FMR/137820/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FMR/138682/


                                                                                                                     

Coaching van Ontwikkeling minormodule 

hbo 

coaching Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Coaching op Ontwikkeling (15 EC) 

Creatief begeleiden en 
coachen 

minor hbo coaching Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Creatief begeleiden en coachen (voltijd en 
deeltijd)  

De Creatieve jeugd- en 

gezinscoach 

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

HZ University of 

Applied Sciences 

Kies op maat - De creatieve jeugd- en gezinscoach 

De ontwikkeling van het 

pasgeborene tot puber 

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Christelijke 

Hogeschool Ede 

Kies op maat - De ontwikkeling van pasgeborene tot puber! 

Divers gedrag in leersituaties 
(voorheen Educational Needs) 

minor hbo pedagogiek 
0-13 jaar 

Windesheim Kies op maat - Divers gedrag in leersituaties (voorheen 
Educational Needs) afstandsleren 

Divers gedrag in leersituaties; 

de rijkdom van verschillen 
(naam vanaf 2022) 

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Windesheim Kies op maat - Divers gedrag in leersituaties (voorheen 

Educational Needs) afstandsleren 

Docent als Coach minor hbo coaching Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Docent als Coach  

Doorstoom naar HBO mens en 

maatschappij 

keuzedeel mbo pedagogiek 

0-13 

meerdere ROC's MijnSBB - Kwalificatieregister (s-bb.nl)  

Educational Needs  minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Educational Needs 

Educational Needs minor hbo coaching Windesheim wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Een Schatkaart Begeleiden met 

supervisiekundige elementen 

minor hbo coaching Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Gezond Opgroeien minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hanzehogeschool 
Groningen 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Gezond Opgroeien, jeugd in 

jouw beroep 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Hanzehogeschool 

Groningen 

Kies op maat - Gezond opgroeien, jeugd in jouw beroep 

Het Jonge kind: Opvang en 

Educatieve Voorzieningen 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Het Jonge kind: Opvang en Educatieve 

Voorzieningen  

Het kind centraal: een 
interprofessionele benadering 

minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Het kind centraal: een interprofessionele 
benadering 

Human Talent Development minor hbo coaching Hogeschool 

Rotterdam 

Kies op maat - Human Talent Development  

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FBE/140267/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138879/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138879/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hzee/AvEP/141498/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/che/-/139371/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B_E/138577/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B_E/138577/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B_E/138577/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/chw/B_E/138577/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/22319/
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedeel/doorstroom-naar-hbo-mens-en-maatschappij/cmVzdWx0YWF0VHlwZT00O2Rvc3NpZXJJZD0zMjY2O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/97159/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hg/SASS/141522/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/10419/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/10419/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/68633/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/68633/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hro/HRBS/141655/


                                                                                                                     

Inclusive Education minor hbo pedagogiek 

0-13 

NHL Hogeschool Kies op maat - Inclusive Education 

Innovative Educational 
Approaches 

minor hbo pedagogiek 
0-13 

Saxion Kies op maat - Innovative Educational Approaches 

Interprofessioneel werken in 

het Jeugddomein 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Hogeschool Viaa Kies op maat - Interprofessioneel werken in het jeugddomein 

Interventiekunde: 

procesgericht werken in 

organisaties 

minor hbo coaching Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Interventiekunde: procesgericht werken in 

organisaties  

Jeugd minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool 

Rotterdam 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Jeugd minor hbo pedagogiek 
0-13 

Avans Hogeschool Kies op maat - Jeugd 

Jeugd en Gezin minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Jeugd en Gezin 

Jeugd- en Gezinsgeneralist minor hbo pedagogiek 

0-13 

Fontys Hogescholen wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Jeugd- en gezinsprofessional minor hbo Pedagogiek 
0-13 jaar 

HZ University of 
Applied Sciences 

Kies op maat - Jeugd- en gezinsprofessional 

Jeugd- en gezinswerker minor hbo Pedagogiek 

0-13 jaar 

Fonty hogescholen Kies op maat - Jeugd- en gezinswerker 

Jeugd- en opvoedhulp keuzedeel mbo pedagogiek 

0-13 

meerdere ROC’s MijnSBB - Kwalificatieregister (s-bb.nl)  

Jeugdhulp minor hbo pedagogiek 
0-13 

 Kies op maat - Jeugdhulp 

Jeugdzorg en Onderwijs minor hbo Pedagogiek 

0-13 jaar 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Jeugdzorg en Onderwijs 

Jeugdzorgwerker minor hbo pedagogiek 

0-13 

HZ University of 

Applied Sciences 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Jonge kind specialist minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool 
Rotterdam  

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Kinderen met Speciale 

Behoeften 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Kinderen met Speciale Behoeften  

https://www.kiesopmaat.nl/modules/31FR/-/140331/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/saxion/APO/141277/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/gh/SW_Th/139664/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/136190/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/136190/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hro/ISO/141727/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FEM/96127/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hzee/HEW/141502/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/PED/138966/
https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/keuzedeel/jeugd-en-opvoedhulp/cmVzdWx0YWF0VHlwZT00O2Rvc3NpZXJJZD0yMzI4O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/PED/141682/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/8089/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/126786/


                                                                                                                     

Kinderopvang; beleid en 

management 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Kinderopvang: beleid en management - PDF Free Download 

(adoc.pub)  

Kraam, Kind en Jeugd (met 
stage) 

minor hbo pedagogiek 
0-13  

Avans Hogeschool Kies op maat - Kraam, Kind en Jeugd (met stage) 

Kraam, Kind en Jeugd (zonder 

stage) 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Avans Hogeschool Kies op maat - Kraam, Kind en Jeugd (zonder stage) 

Krachtig Coachen minor hbo pedagogiek 

0-13  

Christelijke 

Hogeschool Ede 

Kies op maat - Krachtig coachen 

Meesterschap in passend 
onderwijs 

minor hbo Coaching Hogeschool Leiden wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Onderzoekend en Ontwerpend 

Onderwijs in Omgeving, voor 
wereldwijze kinderen, Learning 

outside the classroom 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Thomas More 

Hogeschool 

Kies op maat - Onderzoekend en Ontwerpend Onderwijs in 

Omgeving, voor wereldwijze kinderen, Learning outside the 
classroom 

Ontwikkelingspsychologie keuzevak wo pedagogiek 
0-13 

Open Universiteit Kies op maat - Ontwikkelingspsychologie  

Ontwikkelingspsychologie en 

Jeugdhulpverlening 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Saxion Kies op maat - Ontwikkelingspsychologie en 

Jeugdhulpverlening (Enschede) 

Ontwikkelingspsychologie en 

Orthopedagogiek 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Saxion wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Ontwikkelingsstimulering minor hbo pedagogiek 
0-13 

Windesheim wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Ontwikkelingsstimulering en 

Opvoedingsondersteuning 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

NHL Hogeschool wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Opleider in de praktijk minor hbo Coaching  Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Opleider in de Praktijk (deeltijd) 

Opvoedcoach minor hbo pedagogiek 
0-13 

HZ University of 
Applied Sciences 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Opvoeden in een brede 

context; Huis op stelten! 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Opvoeden in een brede context; Huis op 

stelten! 

Opvoedingsondersteuning minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Amsterdam 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

https://adoc.pub/kinderopvang-beleid-en-management.html
https://adoc.pub/kinderopvang-beleid-en-management.html
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AGZ/142210/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/AGZ/116768/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/che/-/140919/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/tmh/Pabo/141323/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/tmh/Pabo/141323/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/tmh/Pabo/141323/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/ou/Fac%20Psy/136531/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/saxion/AMA/140202/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/saxion/AMA/140202/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/140925/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138881/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138881/


                                                                                                                     

Opvoedingsondersteuning – 

Hulp bij Opvoeden 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Amsterdam 

Kies op maat - Opvoedingsondersteuning - Hulp bij Opvoeden 

Opvoedschakels minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool 
Rotterdam 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Organisatiegericht coachen en 

trainen 

minor hbo coaching Windesheim wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Ouderschap Opvoeding & 

Preventie  

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Hogeschool Leiden Minor Ouderschap, Opvoeding en Preventie (hsleiden.nl) 

Ouderschap, Opvoeding en 
Preventie 

minor hbo pedagogiek 
0-13  

Hogeschool Leiden wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Pedagogische stromingen en 

onderwijsvernieuwing 

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Windesheim wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Pedagoog in de Sport minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Fontys Hogescholen Kies op maat - Pedagoog in de Sport 

Performance Coaching and 
Training 

minor hbo coaching  Fontys Hogescholen Kies op maat - Performance Coaching and Training 

Preventie – Jonge Kind minor hbo pedagogiek 

0-13 

NHL Stenden Kies op maat - Preventie - Jonge Kind 

Professioneel Opvoeden minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Professioneel Opvoeden (voltijd)  

Psychologie: 
Gedragsverandering voor 

Professionals 

minor hbo coaching Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Psychologie: Gedragsverandering voor 
Professionals (deeltijd)  

Psychology: Behaviour Change 
for Professionals 

minor hbo coaching Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Specifieke onderwijsbehoefte minor hbo pedagogiek 

0-13 

Saxion Kies op maat - Specifieke onderwijsbehoefte 

Specifieke Opvoedingssituaties minor hbo pedagogiek 

0-13 

Windesheim wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Spelend wijs: groep 1 en 2 en 
VVE 

minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Spelend wijs: groep 1&2 en 

VVE 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

https://www.kiesopmaat.nl/modules/hva/FOO/8084/
https://www.hsleiden.nl/ouderschap-en-ouderbegeleiding/onderwijs/minor-ouderschap-opvoeding-preventie
https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/PED/139364/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/-/139706/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/31fr/-/142168/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/97076/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138248/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FGGM/138248/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/saxion/APO/138048/


                                                                                                                     

Spelenderwijs minor hbo pedagogiek 

0-13 

Fontys Hogescholen Kies op maat - SpelenderWijs 

Stevig staan in de 
jeugdhulpverlening 

minor hbo pedagogiek 
0-13 

Avans Hogeschool Kies op maat - STEVIG STAAN IN DE JEUGDZORG, DEN 
BOSCH VOLTIJD 

Stevig staan in de jeugdzorg minor hbo pedagogiek 

0-13 

Avans Hogeschool Kies op maat - STEVIG STAAN IN DE JEUGDZORG, DEN 

BOSCH VOLTIJD 

Topvoeden minor hbo pedagogiek 

0-13 

Hogeschool 

Rotterdam 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Trainen en coachen in 
organisaties 

minor hbo coaching Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 

Kies op maat - Trainen en coachen in organisaties  

Voor en Vroegschoolse 

Educatie 

minor hbo pedagogiek 

0-13  

Hogeschool 

Rotterdam 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Vroeg en Voorschoolse 

Educatie en Zorg 

minor hbo pedagogiek 

0-13 jaar 

Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Werken in het jeugddomein minor hbo pedagogiek 
0-13 

Hogeschool Utrecht Kies op maat - Werken in het jeugddomein (SKJ) 

Werken met gezinnen minor hbo pedagogiek 

0-13  

Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Werken met jeugd minor hbo pedagogiek 

0-13 

Avans Hogeschool wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Zicht op Passend en Speciaal 
onderwijs 

minor hbo pedagogiek 
0-13  

Hogeschool Utrecht wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

Zorg voor kinderen met 

specifieke onderwijsbehoeften 

minor hbo pedagogiek 

0-13 

HZ University of 

Applied Sciences 

wordt onder deze naam niet meer aangeboden 

 

https://www.kiesopmaat.nl/modules/fontys/PED/139995/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/-/51477/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/-/51477/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/ASH/51477/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/avans/ASH/51477/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/han/FED/136192/
https://www.kiesopmaat.nl/modules/hu/FMR/140158/

